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 !علیکم السالم

 قینیی غیر. است یقینی غیر با غیبی ایمان دانستن مساوی خطرناک، و خطا مفاهیم از یکی

 صددرصد گفت تواننمی اما است، زیاد آن بودن درست احتمال ،«نیستم مطمئن: »یعنی

 و درست صددرصد را خود باورهای تواندنمی کسهیچ: گویندمی برخی! است درست

 مسایل در و) «است غیبی نهایت در» مسأله که چرا بداند، غلط صددرصد دیگران باورهای

 (!ندارد وجود یقینی غیبی،

می تطبیق اهلل، وجود یعنی حقیقت، ترینبزرگ بر حتا را مسأله این که بینیممی را کسانی

 نییقی و قطعی دالیل با آن وجود که است چیزی به داشتن باور ایمان،: »گویندمی و کنند

 به تواننمی که است ایپدیده به ناسنجیده و عجوالنه اقدام ایمان» ،«نباشد اثبات قابل

 وجود به ایمان که سخنان این مشابه دیگری سخنان و «کرد ارایه قطعی دالیل آن وجود

 و قطعی نه و تخمینی ظنی، ایمسأله عام، یگونه به را غیبی مسایل و خاص یگونه به اهلل

 احتمال و است درست غالب گمان به که دهندمی جلوه ایپدیده. دهدمی جلوه یقینی

 .تواند-نمی بوده درست صددرصد نتیجه، در اما است، بسیار آن صحت

 !نیست چنین قطعا است؟ چنین اسالمی اندیشگی یمنظومه در اهلل وجود به ایمان واقعا آیا

 یقینی و قطعی یگونه به دالیل که است ایمسأله به باور اهلل وجود به ایمان آن، بر افزون

 هرگز ای-پدیده بودن غیبی. ندارد راه آن در رویهیچ به تردید و شک و دارد داللت آن بر

 در ایمان همچنان! نیست مساوی غامض و مبهم با غیب. نیست آن بودن ظنی معنای به

 ایمان .باشد یافته بنا محض تسلیم بر که نیست محضی عاطفی یپدیده اسالمی، یاندیشه

 .است عقالنی و فطری استداللی، برهانی، موقف   اسالمی، بینیجهان در

. کندمی داللت آن بر فطرت و عقل که است ایمسأله به ایمان اهلل، وجود به ایمان -

این شگفت. شود هاآن مانع نفسانی هایخواهش از پیروی و قلبی هایبیماری کهآن بدون

 ابلهمق الحاد با که کسانی از برخی نزد به است، اسالم بدهیات ترینبدهی که مسأله، این که

 !نیست روشن و شفاف کنند،می

 و اهلل از نادرست تصویرهای با دیگر ادیان پیروان از برخی نزد در اهلل وجود به ایمان اگر

 والنهعج اقدام» این به ناچاری از ادیان آن پیروان نتیجه، در و باشد شده آمیخته اهلل، صفات 

 به اهلل، ضلف به مسلمانان ما کنند، قناعت عقالنی غیر تسلیم به و ببرند پناه «ناسنجیده و

 .نداریم نیازی چیزها این
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 انیکس. هستند نیز متشککان هستند، مسلمانان که گونههمان حلقه این مخاطب -

 چنین. خوانیمفرامی محض تسلیم و عاطفی تخمینی، ایمان   به را آنان ما برندمی گمان که

 آن از ما که تسلیمی. کنیممی دعوت استداللی و عقالنی فطری، ایمان   به را آنان ما. نیست

 جایگاهی و مصداق اهلل وجود یمسأله در خوانیم،می فرا بدان را دیگران و گوییممی سخن

 فطری ،عقلی بنیادهای بر که اسالمی. است اسالم جزئیات در و دیگر مسایل در تسلیم! ندارد

 .است شده نهاده بنیاد استداللی و

 ب اللَّه  آمَنُوا الَّذ ینَ الْمُؤْم نُونَ إ نَّمَا: »گویدمی کنیم،می دعوت آن به را مردم که قرآنی -

 بیاورند ایمان پیامبرش و اهلل به که روندمی شمار به مؤمن کسانی تنها/ یَرْتَابُوا لَمْ  ثُمَّ وَرَسُول ه  

 راه بدان شک و است یقینی تأیید و تصدیق شامل که ایمانی یعنی. «نکنند شک سپس و

 مقبول و مطلوب کدامهیچ کورکورانه ایمان و احتیاطی ایمان غالب، گمان به ایمان . ندارد

 اهلل وجود دالیل هرچند آورم،می ایمان طور همین است خیر: »بگوید فرد که ایمانی. نیست

 .نیست پذیرفتنی ،«نیست یقینی و قطعی

 اهلل، وجود که داردمی بیان صراحت به اسالمی اندیشگی یمنظومه آن، از گذشته -

 ب أَنَّ ذَل کَ: »است حق خود اهلل آن، بر افزون. است هستی حقیقت ترینبزرگ یا ابرحقیقت

 جز را چهآن و است حق همان اهلل که چرا/ الْبَاط لُ هُوَ  دُون ه   م ن یَدْعُونَ  مَا وَأَنَّ الْحَق   هُوَ  اللَّهَ 

 .«است باطل خوانند،می فریاد به و اند گرفته خدایی به اهلل

 و استدالل محور را مسأله این قرآن است، آفتابی و بدهی متعال اهلل وجود بس از -

 بر افزون چیزی اثبات برای شود،می آورده مجال این در که دالیلی و دهدنمی قرار مناقشه

: است یقینی و قطعی ایمسأله اهلل وجود. اهلل صفات و توحید مانند. است اهلل وجود مجرد

 مگر :گفتند بدیشان پیغمبرانشان/ وَالْأَرْض  السَّمَاوَات   فَاط ر   شَک   اللَّه   أَف ی رُسُلُهُمْ قَالَتْ»

 و شکّ پیشین، ینمونه و مُد ل بدون زمین، و هاآسمان یآفریننده اهلل، وجود یدرباره

 أَف ی. »است اهلل وجود بر عقلی هم و فطری دلیل متضمن آیت این. «است؟ میان در تردیدی

 وجود !است؟ تردید و شک محل اهلل، یگانگی و وحدانیت یا و اهلل وجود آیا یعنی «شَک   اللَّه 

. نیست تردید محل و است شده نهاده انسان نهاد در و است فطری ایپدیده اهلل، وحدانیت و

 در چهآن یهمه نتیجه، در و است زمین و هاآسمان یآفریننده اهلل کهاین عقلی دلیل

 .کندمی رهنمایی اهلل وجود به را سلیم فطرت و صحیح عقل دارد، وجود هستی

 السَّمَاوَات   رَب   قَالَ الْعَالَم ینَ رَب  وَمَا ف رْعَوْنُ  قَالَ : »فرعون با موسی وگویگفت -

: گفت (موسی) کیست؟ عالمیان پروردگار: گفت فرعون/ م وق ن ینَ کُنتُم إ ن بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْض 
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 هاآسمان میان در که است مخلوقاتی آن یهمه و زمین و هاآسمان یآفریننده و پروردگار

 آیدبرمی موجودات و هستی در تأمل از یعنی. «پوییدمی یقین راه شما اگر. است زمین و

 کُنتُم إ ن. »باشد شک و تردید محل که است آن از آشکاتر و ترروشن جهانیان، پروردگار که

 هب یقین از آفریدگار این به یقین که دانیدمی باشید، یقین اهل از شما اگر یعنی «م وق ن ینَ

 که چرا اید؛ گفته دروغ نداریم، یقین چیزی به ما بگویید اگر. است سزاوارتر دیگری هرچیز

 .دارد یقین ضروری و بدهی مسایلی به انسانی هر

 پیامبری/ لَمَجْنُونٌ إ لَیْکُمْ أُرْس لَ الَّذ ی رَسُولَکُمُ إ نَّ قَالَ: »گویدمی فرعون که جاآن تا -

 مَشْر ق  الْ رَب : »گفت پاسخ در موسی. «است دیوانه قطعا است، شده فرستاده شما سوی به که

 عقل اگر هاست،آن میان و مغرب و مشرق پروردگار/ تَعْق لُونَ کُنتُمْ  إ ن بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْمَغْر ب 

 که چرا. اند تر دیوانه هرکسی از کنند،می انکار را اهلل وجود که کسانی یعنی. «باشید داشته

 ،است بدهی و ضروری علوم اساسا عقل چیست؟ عقل. است شده سلب آنان از سودمند عقل

 باشید، داشته یقین چیزی به اگر. است آفریدگار وجود دلیل اصل این و سببیت اصل مانند

 .شناسیدمی را اهلل نیز باشید داشته عقل اگر و شناسیدمی را اهلل

می متعال اهلل. توانیممی دیده تأمل با نیز جاثیه یسوره آغاز در را معنا همین -

 أَنزَلَ اوَمَ وَالنَّهَار  اللَّیْل  وَاخْت لَاف *  یُوق نُونَ  ل ّقَوْمٍ  آیَاتٌ دَابَّةٍ م ن یَبُث  وَمَا خَلْق کُمْ  وَف ی: »فرماید

 ت لْکَ  * یَعْق لُونَ ل ّقَوْمٍ  آیَاتٌ الر ّیَاح  وَتَصْر یف  مَوْت هَا بَعْدَ الْأَرْضَ ب ه  فَأَحْیَا ر ّزْقٍ م ن السَّمَاء  م نَ اللَّهُ

 شما نشآفری در همچنین/ یُؤْم نُونَ وَآیَات ه   اللَّه  بَعْدَ حَد یثٍ فَب أَی ّ ب الْحَق ّ عَلَیْکَ نَتْلُوهَا اللَّه  آیَاتُ

 و زرگب هاینشانه سازدمی پراکنده زمین سراسر در اهلل که جنبندگانی آفرینش در نیز و

. دهستن یقین اهل که آنان برای است( یکتا خالق و اهلل به بردن پی برای) قوی دالیل

 (سبب) و فرستدمی فرو آسمان از اهلل که چیزهایی در و روز و شب دگرگونی در همچنین

 زمین هاآن یوسیله به اهلل و( گوناگون هایاشعّه و نور و باران همچون) هستند روزی و رزق

 هاینشانه( هوا دگرگونی بالطبع و) بادها وزش در نیز و بخشد،می حیات مرگش از بعد را

 و ردازندپمی تعقّل به که آنان برای( یکتا خالق و اهلل وجود بر) است سترگی دالل و بزرگی

 اگر حال، این با. خوانیممی تو بر حق به که است اهلل آیات هااین. هستند درایت و عقل اهل

( قرآن عبارات در پیدا و جهان یگستره در موجود دالل همه این وجود با) او آیات و اهلل به

 !«آورند؟می ایمان سخنی چه به پس نیاورند، ایمان

 آورده نیز جااین در کردیم مرور فرعون با موسی وگویگفت در که مفاهیمی همان -

 آیات و اهلل وجود به یقین یقین، ترینمهم باشد، یقین اهل که کسی «یُوق نُونَ. »است شده



 

    

No_Atheism Islamway4141 No_Atheism No-Atheism.net 
 

  
5   

web 

 کندمین انکار را خود آفریدگار باشد، داشته عقل که کسی «یَعْق لُونَ. »است متعال اهلل کونی

 لَآیَاتٍ وَالْأَرْض   السَّمَاوَات   ف ی إ نَّ: »حساب این با. ندارد مشکلی هیچ غیب به ایمان با و

 و «دارد وجود ایمان اهل برای هانشانه و دالیل زمین، و هاآسمان در گمانبی/ ل ّلْمُؤْم ن ینَ

 ودموج دالل همه این وجود با) او آیات و اهلل به اگر/  یُؤْم نُونَ وَآیَات ه  اللَّه   بَعْدَ حَد یثٍ فَب أَی ّ »

 ایمان سخنی چه به پس نیاورند، ایمان( قرآن عبارات در پیدا و جهان یگستره در

 باید آورد،نمی ایمان روشنی همه این با اشکونی آیات و اهلل به که کسی پس!« آورند؟می

 هک است چیزهایی ترین-روشن اهلل آیات و اهلل که چرا نیاورد؛ ایمان دیگری چیز هیچ به

 .بیاورد ایمان هابدان انسان باید

 و روشن هاینشانه ها،انسان) شما وجود خود   در و/ تُبْص رُونَ أَفَلَا أَنفُس کُمْ  وَف ی» -

 ل ّقَوْمٍ  اتٍلَآیَ... »«بینید؟نمی مگر. است( او قدرت به بردن پی و اهلل شناخت برای متقن دالیل

 گویا آورد،نمی ایمان اهلل به که کسی. «بشنوند که کسانی برای است هایینشانه/ یَسْمَعُونَ

 .است نکرده استفاده خود عقل از و نکرده احساس و نشنیده و ندیده را چیزی

!( برپیغم ای/ )أَجْمَع ینَ لَهَدَاکُمْ شَاءَ فَلَوْ الْبَال غَةُ  الْحُجَّةُ فَل لَّه  قُلْ : »فرمایدمی متعال اهلل -

 هدایت را شما همگی خواستمی اهلل اگر. است رسا و روشن برهان و دلیل دارای اهلل: بگو

 یعنی «الْبَال غَةُ. »است راست و حق کالمش کهاین بر است اهلل آن از رسا برهان. «نمودمی

 ابطال و مقابل طرف ساختن مغلوب آن، و رساندمی است شده آورده آن برای که هدفی به

 .اوست دالیل

 پس. اوست دین جزئیات و او یگانگی و متعال اهلل صفات اثبات برای همه هااین -

 نیست؟ یقین سزاوارترین و نخستین آیا است؟ چگونه متعال اهلل وجود ثبوت

دهیب اهلل، وجود چرا که داد خواهیم توضیح بیشتر اهلل، خواست به آینده حلقات در -

 .است عقلی بدهیات ترین

 علیکم والسالم
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